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Å løbet
Der mangler 5 til ruten
Der er overskud pga antal tilmeldinger - 100 fra Sjælsølund efterskolen Kg henter
frugt til kr. 2 pr stk kG bestiller  300 stk og Regin giver besked når vi kender et
mere korrekt antal

Kasseren
60000 på kontoen. Der er bevilget 10000 fra Trygfonden til 1. Hjælp DGI og Ole
pengene skal bruges indenfor 6 mrd og der skal fremsendes fakturaer Erik foreslår
et foredrag eller en anden amtivitet her i efteråret Martin Kreutzer koster 11000
Ch ris mc Donald er også et emne.  Erik sender data på Karina fra Sydbank til
aktivitetsudvalget Udvalget sigter mod en aktivitet medio november Trænermiddag der
er afsat kr. 500 pr træner til en middag Sportmaster. Ruben har ikke fået kontakt.
Craft i Hillerød har tilbud hvor hver klub har en hjemeside med tøj med logo, som
medlemmerne kan købe. Craftshop.dk.
Ruben undersøger mulighederne for at skaffe en trænerjakke med LOGO og i
trafikfarver. Regins jakke er en Sugoi fra Marathon sport til ca. 700 kr.
Alle hjælper Ruben så jakkerne er klar til oktober Der afsættes ca 10000 kr til det
sociale arrangement i november

Hjertestadter den kan kun blive opsat i fritidshuset derfor siger vi nej tak, da
der er en i golfklubben. Der er omkostninger for mere end 3000 kr hvis vi
accepterer.
Tryg vil ikke acceptere andre steder end Fritidshuset, hvor der er ansøgt.
Ja tak til Plantehuset i skoven

Trænerkursus
6.1o er der trænerkursus med Jonas, som sender et program og en indbydelse.
Aksel har tilbudt  2 aftenen men da det er mørkt fortrækker han 1 aften. Det kan
blive på stadion, hvor der er lys.
Vi nedsætter en trænergruppe med Helle som kontaktperson til bestyrelsen Vi
undersøger muligheden for et træningshold for HRLK medlemmer. Inge Merete er
kontaktperson med fokus på løberelevant træning

Facebook
Hvem skal have adgang til facebook gruppen. Lige nu er det både bestyrelse og
suppleanter. Det er der fortsat.
Kirsten sørger for dagsorden og skriver referat fra bestyrelsesmøder Kirsten
undersøger behov for forsikring. Det er deltagernes egen ulykkesforsikring der
gælder, det vil være "overkill" at løbeklubben  tegner en forikring.
Næste møde onsdag 31. Oltober hos Lena Birkedalen 13 Rungsted Referent Kirsten
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